
AVISO 

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA RECRUTAMENTO DE CARGO DE DIREÇÃO 

INTERMÉDIA DE 2º GRAU – CHEFE DE DIVISÃO – DIVISÃO FINANCEIRA E 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Prof. José Maria Garcia da Costa, Presidente da Câmara Municipal de Murça, faz saber 

que: 

Nos termos do disposto nos artigos 20 e 21º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis nºs 

51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de 

dezembro, aplicável à administração local por força do nº 1 da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, na 

sequência das propostas do Presidente da Câmara Municipal, datadas de 03 de fevereiro de 2014 e em 

conformidade com as deliberações tomadas pela Câmara Municipal  em 07 de fevereiro de 2014 e pela 

Assembleia Municipal em 20 de fevereiro de 2014, torna-se público que este Município aceita 

candidaturas para o recrutamento em regime de comissão de serviço para um dirigente intermédio de 2º 

grau, nos termos e condições seguintes: 

1– Regime: Cargo não inseridos em carreiras; 

2– Cargo: Direção Intermédia de 2º Grau; 

3– Área de atuação e conteúdo funcional:  

 Divisão Financeira e Administração Geral  - (DFAG) 

a) A coordenação e gestão da atividade financeira do Município, incluindo a preparação, em 

colaboração com os restantes serviços, das Grandes Opções do Plano e do Orçamento e as 

modificações que se mostrarem necessárias, cabendo-lhe o controlo interno de toda a 

arrecadação de receita e de toda a realização de despesas municipais; 

b) Promover estudos para proposta aos órgãos do Município, de medidas ou orientações que 

visem o aumento da receita, a racionalidade, a eficácia e a economicidade na realização de 

despesas e as análises de ordem técnica que fundamentem, em termos legais e financeiros, 

as decisões relativas a operações de crédito; 

c) Manter organizada e em dia a contabilidade, assegurando que a mesma é elaborada de 

acordo com os preceitos legais em vigor; 

d) Gerir o património municipal; 

e) Liquidar e cobrar impostos, taxas, licenças e demais rendimentos do Município; 

f) Assegurar o pagamento de todas as despesas e o recebimento de todas as receitas, em 

conformidade com as normas contabilísticas em vigor; 

g) Organizar e manter atualizado o inventário das existências nos armazéns municipais; 

h) Dirigir procedimentos conducentes à adjudicação de empreitadas de obras públicas, de 

aquisições de bens e serviços, assim como de concessões de obras e serviços públicos pelo 

Município, decorrentes do regime jurídico, inserto no Código dos Contratos Públicos e 

demais Legislação complementar; 

i) Coordenar e prestar apoio técnico - administrativo às reuniões e sessões dos órgãos 

autárquicos; 

j) Propor e participar na elaboração de projetos de posturas, regulamentos e normas 

municipais; 



k) Propor medidas tendentes a impulsionar uma modernização administrativa continuada da 

prestação de serviços aos clientes/munícipes; 

l) Acompanhar os projetos de informatização municipal, na parte que diz respeito à Divisão, 

devendo propor melhorias nas aplicações no sentido de garantir a satisfação e qualidade dos 

serviços; 

m) Assegurar o funcionamento do Arquivo Geral da Câmara Municipal; 

n) Executar as ações administrativas relativas ao recrutamento, seleção, e cessação da relação 

jurídica de emprego; 

o) Superintender os processos e circuitos de expediente e comunicação com o exterior; 

p) Colaborar na preparação e programação de programas anuais de atividades, no âmbito de 

matérias culturais e educativas; 

q) Promover e assegurar a execução da política municipal de bibliotecas, da política 

museológica municipal e da política municipal em matéria de património cultural móvel, 

imóvel e imaterial, em conformidade com as orientações do Executivo e em diálogo 

permanente, com a Administração Central, as Juntas de Freguesia do Município e seus 

agentes sociais e culturais; 

r) Promover a salvaguarda do património cultural concelhio, elaborando e divulgando estudos 

inerentes à cultura popular e história local; 

s) Executar os programas de educação e ação social escolar da competência da autarquia; 

t) Colaborar com os estabelecimentos de ensino do concelho; 

u) Executar programas de ação social, e de habitação social; 

v) Coordenar as comissões de acompanhamento de índole social; 

w) Promover e apoiar atividades na área do turismo e animação turística com especial relevo 

para as atividades da promoção do património cultural do concelho, quer seja edificado, quer 

se trate do património cultural imaterial, no sentido de o elevar a um produto turístico de 

referência; 

x) Efetuar as demais tarefas e procedimentos que lhe forem superiormente determinados por 

lei, regulamento ou despacho; 

y) O exercício em geral, de competências que a lei atribua ou venha a atribuir ao Município 

relacionadas com as descritas nas alíneas anteriores. 

Competências previstas no artº 8º da Estrutura e Organização dos Serviços do Município de 

Murça, Despacho nº 3286/2013, publicado no Diário da República, 2ª Série, nº 42, de 28 de 

fevereiro de 2013. 

 

4– Remuneração: 2613,84 €; 

 

5– Suplemento Mensal: 194,79 €; 

 

6– Habilitação literária, descrição da habilitação e perfil:  

Licenciatura 

Licenciatura em Contabilidade e Administração 

Trabalhador em funções públicas contratado ou designado por tempo indeterminado, licenciado,  

dotado de competências técnicas e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação 

e controlo que reúna quatro anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou 

categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura, conforme previsto no 

artº 20º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, alterada  e republicada pela Lei nº 64/2011, de 22 de 

dezembro, aplicável à administração local por força do nº 1 da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto. 

 



7– Métodos de Seleção a utilizar: Avaliação Curricular e Entrevista Pública de Seleção; 

 

8– Composição do Júri:  

 Presidente:  

Diretor de Departamento de Administração Geral e Finanças da Câmara Municipal de 

Montalegre, Dr. Nuno Vaz Ribeiro. 

      Membros Efetivos:  

Diretor de Departamento de Administração Geral e Finanças da Câmara Municipal de Boticas, 

Dr. Manuel Augusto da Silva Barreira e Chefe de Divisão Administrativa da Câmara Municipal de 

Valpaços, Dr. Luís Manuel Chaves Barroso Batista. 

9– Formalização da candidatura: 

As candidaturas deverão ser em suporte de papel, mediante requerimento dirigido ao Presidente 

da Câmara Municipal de Murça, entregues pessoalmente no Serviço de Recursos Humanos da 

Câmara Municipal de Murça, durante o horário de funcionamento ou remetidas por correio, 

registado com aviso de receção, no prazo de dez dias úteis a contar da data da publicação do 

anúncio na Bolsa de Emprego Público, onde constem os seguintes elementos: Identificação 

completa (nome, filiação, nacionalidade, naturalidade, data de nascimento, número e data do 

documento de identificação, número de identificação fiscal, residência e telefone de contacto), 

habilitações literárias e situação profissional em que se encontra. 

A candidatura deverá de ser instruída com a seguinte documentação: 

a) Fotocópia do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade e contribuinte fiscal; 

b) Curriculum vitae, datado e devidamente assinado; 

c) Certificado de habilitações literárias; 

d) Declaração comprovativa do serviço em que o candidato se encontra a exercer funções 

públicas, em que conste a natureza da relação jurídica de emprego público, a 

carreira/categoria em que se encontra inserido, atividade que executa e órgão ou serviço 

onde exerce funções,  descrição do posto de trabalho que atualmente ocupa, antiguidade na 

categoria, na carreira e na função pública e, se for o caso, mencionar o tempo de serviço 

prestado em cargos dirigentes. 

e) Certificados de formação profissional.  

  

Município de Murça, 31 de Março de 2014 

O Presidente da Câmara Municipal 

Prof. José Maria Garcia da Costa 


